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У статті розглядається  проблеми змісту освіти, мотивів 

пізнавальної діяльності, методики навчання дітей, контролю і керівництва 

навчально-виховним процесом, підготовки вчителя та багато інших. Хоч 

вони і не є новими в українській педагогіці, проте педагог бачив у них нові 

проблеми та підходи до їх вирішення, що є прикладом творчого підходу до 

теорії і практики виховання. 

Ключові слова: українська педагогіка, соціалістична школа, процес 

виховання. 

 

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

ПЕДАГОГ 

 

У творчій спадщині В. О. Сухомлинського розглядаються проблеми 

змісту освіти, мотивів пізнавальної діяльності, методики навчання дітей, 

контролю і керівництва навчально-виховним процесом, підготовки вчителя 

та багато інших. Хоч вони і не є новими в українській педагогіці, проте 

педагог бачив у них нові проблеми та підходи до їх вирішення, що є 

прикладом творчого підходу до теорії і практики виховання. 

Педагогічна спадщина В.А. Сухомлинського різносторонньо і багато 

планово. Вся система діяльності павлиського вчителя пройнята високими 

принципами комуністичного гуманізму, глибокою пошаною до особи 

дитини. Коли його питали: ‖Що найголовніше було в його житті? ‖, він 



відповідав: ‖Любов до дітей!‖ Щира любов до дітей і справжня педагогічна 

культура, по Сухомлинському, поняття нерозривні. Він вважав, що вчитель 

зобов'язаний уміти дорожити дитячим довір'ям, щадити беззахисність дітей, 

бути для нього втіленням добра і справедливості. Без цих якостей не може 

бути вчителі. ―Якщо вчитель став другом для дитини, якщо ця дружба осяяна 

благородним потягом, поривом до чогось світлого, розумному, в серці 

дитини ніколи не з'явиться зло. І якщо в школах є що насторожилися, що 

нащетинилися, недовірливі, а іноді і злі діти, то лише тому, що вчителі не 

взнали їх, не знайшли підходу до них, не зуміли стати їх товаришами. 

Виховання без дружби з дитиною можна порівняти з блуканням напотемки.‖ 

[1, с. 633]. 

В. О. Сухомлинський виявив себе ревним будівничим соціалістичної 

школи, проповідником класової нетерпимості, поборником радянського 

псевдопатріотизму, вірнопідданим тоталітарного режиму тощо. Педагог 

переконливо стверджує, що виховання гуманізму, людяності здійснюється 

через творення людям добра. 

На його думку, ідея людяності  насамперед реалізується через розвиток 

всіх потенціальних, інтелектуальних і фізіологічних можливостей 

особистості. Всебічно розвинена особистість втілює в собі повноту і 

гармонію сил, здібностей, пристрастей, потреб, які визначають моральну, 

ідейну, громадянську, розумову, творчу, трудову, естетичну, емоційну, 

фізичну досконалість. Педагог наголошував, що працюючи над втіленням в 

практику ідеї всебічного розвитку ніколи не можна досягти однакової межі 

інтелектуального збагачення, пізнання, духовного удосконалення. Ця 

нерівність визначається природою дитини, її родинним оточенням, 

соціальним середовищем. Для того, щоб сформувати культуру бажань 

необхідно, вважав В. О. Сухомлинський, навчити школярів азбуці моральної 

культури. 

Найголовнішим, найглибшим і найміцнішим надійним каменем 

педагогічної системи В. О. Сухомлинського є виховання у кожного 



вихованця поваги до самого себе. Він вважав, що до того часу, поки є 

самоповага, існує й школа. Коли зникає повага до самого себе – немає школи, 

немає ні особистості, ні колективу, одухотворених благородними цілями, а є 

випадкове збіговисько. На його думку, повага до людської гідності та 

виховання самоповаги є сферою педагогічної творчості і великого інтелекту 

педагога. [ 2, c. 340–341]. 

Сухомлинський зазначав, що педагог  зобов'язаний цей світ знати, бо 

процес виховання виражається в єдності їхніх ідеалів, інтересів, думок, 

переживань. Він був чуйним вихователем вчителів, і не випадково в його 

школі всі були захопленими педагогами. 

Вчитель повинен бути для дитини такою ж дорогою людиною, як мати. 

Віра школяра у вчителя, взаємне довір'я між ними, людяність і доброта - ось 

то, що необхідно вихователю, то що хочуть бачити діти в своєму наставнику. 

Одна з найцінніших його якостей - людяність, в якій поєднується серцева 

доброта з мудрою суворістю батьків. [ 3, c. 297–300]. 

Завершити тези хочеться такими словами-заповідями 

В.О.Сухомлинського: «Виховуй у собі Людину — ось що найголовніше, 

інженером можна стати за п'ять років, учитись на людину треба все життя».  
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